
1 
 

 
 

   12/4/12מיום  12#204פרוטוקול הנהלה מס' 

 

 רונית בן רומנו,  , מזל ערוסי, השי רוביןיובל בר, ידידיה הוכמן,  ,  גדי ירקוני, דודי אלון :    בזום נוכחים

 . דני ברזילי , נעמי סלערותם בוקסבאום,                    

   .רבקה בן ארי :  מתנצלים  

 . -0- חסרים : 

    11: סה"כ חברי הנהלה 

 . גזברות -מתן תכלול, - דקלהמנכ"ל,  -: ניר  קבועים נוכחים 

 דוברת. - יפעתהנהח"ש, -יפה )ניחום אבלים(,   גזברית -כבי :  קבועים חסרים 

   .- 0-:    אורחים

 

 :   על סדר היום

 .                                                                   מידע  .1

                .  8/3/21מיום  3#2021פרוטוקול הנהלה  אישור .2

 נוכחות חברי מליאה.                                                        .3

 סגירת פנימיית ביכורים.       .4

 .  6#2021תב"רים למליאה  .5

 הקצאה לעמותת "מוסדות חינוך נווה".                             .6

 הסעות חינוך ממלכתי דתי.              .7

 הקמת בי"ס ממלכתי דתי במועצה.  .8

 .                                                   31/3/21דו"ח השקעות  .9

          שינוי מדיניות השקעות.                                       .10

 . 2019סיכום והמלצות ו.ביקורת על דו"ח המבקר  .11

 . 2019אישור דו"ח מפורט ותשובת המועצה לביקורת  .12

 (. מהנדס, מנכ"ל) 2021 סטטוטוריםעדכון שכר  .13

 הגדלת התקשרות עם קבלן שמעון מרק.                         .14

 יעוד מבני בי"ס יובלי הבשור.  .15

 מרכז קהילתי חלוצה.  .16

 . 26/4/21בתאריך  6#2021סדר יום למליאה  .17

                                     

 . מידע  .1

   –  ירקוני גדי

הבתים  נערך סיור תשתיות בדרום המועצה, ומרשים היה לראות את  –  בדרום המועצהסיור 

 . . גאווה למועצה החדשים שמוקמים ואת הצמיחה

 ולאפשר את פתיחת הבריכה מוקדם ככל האפשר.   מבקש לקדם את הפרוייקט – בריכת בני נצרים 

 – דודי אלון 

 . בהצלחה.הוועדה התכנסה אתמול במבנה הפורמלי שלה, והתחילה לעבוד – ועדה חקלאית 

 לגבש עמדה. ו  , , יש ללמוד את הנושאנשמעת כוונה להעלאת מחיר המיים  – מחיר המיים 
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 – ניר ים 

הנושאים הפתוחים לדיון, נקיים בתקופה הקרובה את  העומס הרב של בשל   – תדירות ישיבות 

 הנהלה ואת ישיבות המליאה בתדירות גבוהה יותר. ישיבות ה

 – סיור בקמפוס היסודי 

. תודה  . הסיור היה מרשים ומלמדהסיור נערך עבור חברי המליאה, וועדת החינוך ומנהלי האגפים

ר השתתפות של  משיעקיימת אכזבה   .המארגן לצוות , לאגף החינוך, ו שהסבירו למנהלות ולאורית 

 . שהזמינו את הסיור  חברי המליאה

, אחרי שחברי  5/4/21-והדיון נערך ב מיוחד בנושא ביכוריםהתבקש דיון מליאה  –  5#2021מליאה 

 קיום הדיון. ההנהלה אישרו טלפונית את  

 – דקלה קצוני 

 להנהלה.  הציגה את עצמה. דקלה דקלה התמנתה למנהלת אגף תכלול ופיתוח )אסטרטגיה(

 – הנהלה ב  דיון

קבלת החלטות תוך  ה ובמליאת המועצה.  של זלזול בהנהללאחרונה קיימת תחושה    – מזל ערוסי 

 דילוג על ההנהלה והמליאה, אינה דרך נכונה. 

 

 . 8/3/21מיום  3#2021פרוטוקול הנהלה  אישור  .2

 החלטה : 

 . 8/3/21מיום  3#2021הנהלה ההנהלה מאשרת את פרוטוקול 

 

 . נוכחות חברי מליאה  .3

ככלל יש   . טיפול בנושאבישיבות המליאה, והנוהל להוצגה מחוייבות חברי המליאה להשתתפות 

 . , ויהיו שותפים בקבלת ההחלטות בו כול חברי המליאה יגיעו לדיונים לשאוף למצב 

 החלטה : 

 . מליאה ישיבת היוצג לתזכורת ב  המחייב הנוהל

 

 . סגירת פנימיית ביכורים  .4

 . 5/4/21מיום  5#2021הנושא לא עלה לדיון, כיוון שכבר נידון בישיבת מליאה 

 

   . #20216תב"רים למליאה  .5

 לאור היעדרות כבי מהישיבה, הוצגה רשימת התב"רים ע"י מתן. 

 6#2021תברים למליאה  

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
 סכום ב ₪

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  
ע"ח  
 קרנות

 0 22,117,582 602,000 21,515,582 אולם חוגים ממוגן  מועצה  571 הנדסה 

 571מימון 
    214,675 -קרנות מועצה   7,712,000  -)גדלה( משרד השיכון  6,087,325 -משרד הפנים 

 1,315,121 -חטיבה להתיישבות  6,788,461 -קרן היסוד 

 התחייבות נוספת של משרד הפנים 571הסבר 
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 מועצה  1033 הנדסה 
אולם ספורט בית  
 ספר יסודי חדש 

15,737,875 1,300,000 17,037,875 0 

                             12,595,200 -)הגדלה( מפעל הפיס  4,442,675 -משרד הפנים  1033מימון 

 התחייבות נוספת של משרד הפנים 1033הסבר 

 מועצה  1107 הנדסה 
מבנה חדשנות  

 רב תכליתי 
18,407,000 

3,200,000 
20,600,000 0 

-1,007,000 

 1107מימון 
משרד   900,000 -המשרד לפיתוח הנגב  10,500,000  -תרומה   6,000,000  -הלוואה  

 )הגדלה(  3,200,000 -הפנים 

 התחייבות נוספת של משרד הפנים ופיצול התחייבות קיימת לבקשת הרגולטור  1107הסבר 

 מועצה  1201 מועצה 
העצמה קהילתית  

2019 
2,455,274 514,800 2,970,074 0 

 )הגדלה( 1,506,433 -החטיבה להתיישבות  1,463,641 -נגב גליל  1201מימון 

 2020התחייבות נוספת של החטיבה להתיישבות בעבור חברה וקליטה לשנת  1201הסבר 

 כרם שלום  1286 הנדסה 
  10-תשתיות ל

יבילים בכרם  
 שלום 

0 400,000 400,000 0 

 )חדש( 400,000  -משרד הבינוי והשיכון  1286מימון 

 גבולות  1287 הנדסה 
פיס   -גבולות 

 ירוק גינה ציבורית 
0 195,500 195,500 0 

 )חדש(  25,500 -)חדש(   השתתפות הישוב  170,000  -מענק מפעל הפיס  1287מימון 

 צוחר  1288 הנדסה 
פיס ירוק   -צוחר 

 גינה ציבורית 
0 58,000 58,000 0 

 )חדש( 58,000  -מענק מפעל הפיס  1288מימון 

 שדה ניצן  1289 הנדסה 
מגרש   -שדה ניצן 

 משחקים
0 195,500 195,500 0 

 )חדש(  25,500 -)חדש(   השתתפות הישוב  170,000  -מענק מפעל הפיס  1289מימון 

 תלמי אליהו  1290 הנדסה 
  -תלמי אליהו 

 מגרש משחקים 
0 195,500 195,500 0 

 )חדש( 25,500 -)חדש(  השתתפות הישוב  170,000  -מענק מפעל הפיס  1290מימון 

        

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 
הגדלה  
 ₪  -הקטנה ב

 סה"כ  
ע"ח  
 קרנות

 צאלים  1291 הנדסה 
מועדון   -צאלים 

 חברים 
0 179,878 179,878 0 

 )חדש( 23,462 -)חדש(  הששתפות הישוב  156,416  -מענק מפעל הפיס  1291מימון 



4 
 

 
 

 אבשלום  1292 הנדסה 
פיס    -אבשלום 

 ירוק גינה ציבורית 
0 158,000 158,000 0 

 158,000  -מענק מפעל הפיס  1292מימון 

 1293 הנדסה 

אוהד,  
צוחר, שדה  
ניצן ותלמי  

 אליהו 

ממ"מים   4הקמת 
באוהד, צוחר,  

שדה ניצן ותלמי  
 אליהו 

0 2,560,000 2,560,000 0 

  JNF  - 800,000$ (חדש) 1293מימון 

 מועצה  1294 הנדסה 
מימון אמצעי  

מיגון למבני ציבור  
 רב תכליתי  -

0 1,007,000 1,007,000 0 

 משרד הפנים  - 1,007,000 1294מימון 

 לבקשת הרגולטור  1107פיצול הרשאה מתב"ר  1294הסבר 

איכות  
 סביבה 

 מועצה  1295
רפורמה ברישוי  

 עסקים
0 448,586 448,586 0 

 הפנים )חדש( משרד  - 448,586 1295מימון 

 התחייבות תקציבית חדשה  1295הסבר 

 0 68,123,495 10,007,764 58,115,731 סה"כ : 

 

 החלטה : 

 . 6#2021ה במליאה ההנהלה מאשרת להביא את רשימת התב"רים לעיל להחלט

 

 . " הקצאה לעמותת "מוסדות חינוך נווה .6

מגיע    ההקצאה האחרונה שניתנהזמן  "מוסדות חינוך נווה" קיימת מאז הקמתם. ההקצאה ל

שפ"ב. בשל הנוהל  לאפשר את פתיחת שנה"ל תע"מ  , ונדרש לחדש את ההקצאה בקרוב לסיום 

 נוספת, ובתוך השנה לפעול להקצאה ארוכה. אחת להקצות לשנה  המקוצר שמתאפשר, מוצע  

 החלטה : 

 לאישור המליאה.  ההקצאה ת בקשאושר להביא את 

 

 . הסעות חינוך ממלכתי דתי  .7

 . הוצג ע"י מתן נתמך ע"י ועדת החינוך המועצתית והמתווה המוצע 

 החלטה : 

 המליאה.  להחלטת  להסעות חינוך ממלכתי דתי, ההצעה אושר להביא את 
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 . הקמת בי"ס ממלכתי דתי במועצה  .8

והאפשרויות להקמת בי"ס  אגף החינוך בבחינת הצרכים, , עסק  כפי שהתבקשנו ע"י המליאה

שמצד  , העלה של בי"ס ממ"ד  ההקמה לבחינת היתכנותסקר שנעשה   ממלכתי דתי באשכול.

 . הנושא נתמך ע"י ועדת החינוך המועצתית והוצג ע"י מתן. תו להקמהביקוש אין אפשרות  

 החלטה : 

 המליאה.  , להחלטתבאשכול  ממלכתי דתי  שלא להקים בי"ס ההצעה אושר להביא את 

 

 . 31/3/21דו"ח השקעות  .9

מנוהל ע"י חב' עמירים,  ש.ח,  15,795,825ע"ס כולל של   31/3/21לתאריך   דו"ח ההשקעות 

 והוצג ע"י מתן. 

 החלטה : 

 . , וללוות את הצגה בהסבר של עמירמליאהל 1של רבעון דו"ח ההשקעות  את  ציג אושר לה

 

 השקעות . שינוי מדיניות  .10

. ולאפשר  2/2020מדיניות השקעות, בהתאם לחוזר מנכ"ל , לאמץ הוצע ע"י ועדת ההשקעות

 אג"ח ממשלתי.  55%מניות עפ"י החוזר,   5%, ומעלה Aבאג"ח קונצרני   40%עד 

 החלטה : 

 . מליאהל  להביא את ההצעה לשינוי מדיניות השקעות לאישור אושר  

 

 . 2019על דו"ח המבקר  סיכום והמלצות ו.ביקורת  .11

 . 2019המבקר ועדת ביקורת גיבשה נוסח סופי לסיכום והמלצות על דו"ח  

 החלטה : 

 מליאה. הלאישור  יובא  2019סיכום והמלצות על דו"ח המבקר דו"ח 

 

 . 2019אישור דו"ח מפורט ותשובת המועצה לביקורת  .12

, עדיין  2019לשנת ולדו"ח המפורט ועדת ביקורת לדוחות המבוקרים, לדוחות הכספיים  סיכום 

, יגיע הסיכום  לעמוד  בו נדרשת המועצהלהגשה לרשויות, לדיון. בשל מגבלת הזמן מוכן  לא 

מוכנה לדיון   , 2019לממצאי דו"ח הביקורת לשנת   תשובת הרשותישירות לדיון במליאה. 

 להנהלה.והוסברה  כלולה בחומרים ו

 החלטה : 

 ,  2019לשנת ולדו"ח המפורט סיכום ועדת ביקורת לדוחות המבוקרים, לדוחות הכספיים  

 יובא לאישור המליאה.  ,2019לממצאי דו"ח הביקורת לשנת  גם תשובת הרשות  כמו

 

 )מהנדס, מנכ"ל( .  2021עדכון שכר סטטוטורים  .13

 , באישור המליאה. 5%-, ניתן להעלות את שכר הבכירים במראש ועד גבול קבוע מדי שנתיים 

 החלטה : 

מהנדס  לשכר   5%המליץ על העלאה של אה, ולהביא את הנושא להחלטת המליהוחלט ל

 . הרשות והמנכ"ל 
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 הגדלת התקשרות עם קבלן שמעון מרק.  .14

 החלטה : 

 . ובתמיכת היועמ"ש   בהמלצת אגף הנדסההוחלט להביא את הנושא להחלטת המליאה, 

 
 יעוד מבני בי"ס יובלי הבשור .  .15

 לדיון בהנהלה. יובא    הנושא ואחרי שתעשה עבודת הכנה,  עדיין אינו מוכן לדיון   הנושא

 

 מרכז קהילתי חלוצה .  .16

עקרונות העבודה  בניית שלוחה של המרכז הקהילתי אשכול בחלוצה,  ל רציונל סבר ההו

מש"ח הנדרשים להקמת   22.0- מסך כוהרכב הצוות המוביל. המנחים, תפיסת ההפעלה, 

 .  תקצוב שנתי כאש"ח  250-יידרשו כ  בשוטף.  מש"ח  2.5-המרכז, תשתתף המועצה בכ 

 החלטה : 

 לדיון ולהחלטה במליאה. נושא הקמת המרכז הקהילתי חלוצה,  הוחלט להביא את 
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